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A VERDADEIRA IGREJA
Ler Provérbios 31:10-31

1. Características de uma igreja verdadeira
1.1 Seu valor é maior que ao de rubis
Este é o reconhecimento da preciosidade da igreja. A igreja é mais preciosa do que
qualquer coisa material.
1.1.1 A igreja tem um precioso Salvador
(1 Pedro 2:7) Portanto, para vocês, os que crêem, esta pedra é preciosa; mas
para os que não crêem, "a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a
pedra angular",(NVI)
1.1.2 A igreja é redimida pelo precioso sangue
(1 Pedro 1:18-19) Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis
como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver
que lhes foi transmitida por seus antepassados,mas pelo precioso sangue de
Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,(NVI)
1.1.3 A fé da Igreja é mais preciosa do que o ouro.
(1 Pedro 1:7) Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês
têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo
fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for
revelado. (NVI)
(2 Pedro 1:1) Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que,
mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco
uma fé igualmente valiosa: (NVI)
1.1.4 A igreja tem preciosas promessas
(2 Pedro 1:4) Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas
promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza
divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. (NVI)
1.1.5 A igreja é a menina dos olhos Deus.
(Zacarias 02:08) Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ‘Ele me enviou para
buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que
neles tocar, toca na pupila dos olhos dele’. (NVI)
1.2 O coração do seu marido confia nela com segurança
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Ela pode ser confiável quando deixada sozinha.
Quando Moisés deixou a nação de Israel, a comunhão com Deus, a nação caiu em
idolatria.
Quando Pedro estava sozinho, ele negou Jesus três vezes.
Quando Samuel atrasou, Saul fez o sacrifício no lugar dele.
Quando os discípulos foram deixados sozinhos, eles voltaram à pesca.
A maioria das pessoas não pode ser confiável quando deixadas sozinhas.
Deus confia na verdadeira igreja.
A ela foi confiado o evangelho.
(1 Timóteo 1:11) Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi
confiado, o evangelho do Deus bendito. (NVI)
(1Tessalonicences 2:4) pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a
ponto de nos ter sido confiado por ele o evangelho, não falamos para agradar a
pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. (NVI)
1.3 À verdadeira igreja foram confiados talentos.
(Mateus 25:15-29 )
Ele não deixará de lucrar
A verdadeira igreja é rentável. Mais uma ver a parábola dos talentos é aplicada.
(Jó 22:2) “Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio, pode ser-lhe de
algum proveito?” (NVI)
O lucro a Deus é a alma voltando-se para a justiça.
O resultado pode também ser visto como a quantidade de frutos colhidos.
(João 15:2) Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e todo que
dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. (NVI)
(João 12:24) Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na
terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer dará muito fruto. (NVI)
(João 15:16) Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem
fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em
meu nome. (NVI)
Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida.
Uma verdadeira mulher mostra o bom aspecto de seu marido. A verdadeira igreja
glorifica a Cristo.
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(2 Coríntios 3:2) Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos. (NVI)
1.4 A conduta da verdadeira igreja influencia a opinião do mundo de forma positiva.
1.4.1 O testemunho de Paulo foi uma influência positiva.
(2 Tessalonicenses 3:7-9) Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso
exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem
comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos
arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de
vocês, não por que não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um
modelo para ser imitado por vocês. (NVI)
1.4.2 Os crentes de Tessalônica se tornaram exemplos.
(1 Tessalonicenses 1:7-8 ) E, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes
que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a
mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também
por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é
que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, (NVI)
1.4.3 Pedro defende a fé
(2 Pedro 1:16-19) De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas,
quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo; pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade.
Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe
foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado".
Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no
monte santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês
farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar
escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. (NVI)
1.4.4 Outros exemplos da verdadeira igreja beneficiando Cristo
Atos 2:4-41 / Atos 4:4/1 Timóteo 1:12
A falsa igreja desacredita Cristo
(2 Pedro 2:1-2) No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como
também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente
heresias destruidoras, chegando a negar o Soberano que os resgatou, trazendo
sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos
vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da
verdade.(NVI)
Por causa de filhos delinqüentes de Eli, o povo desprezou o ministério.
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(1 Samuel 02:17) O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor,
pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor.(NVI)
1.5 Ela busca lã e linho
Lã e linho são símbolos de justiça. A verdadeira igreja busca a justiça. Ela coloca as
coisas certas acima das coisas boas.
(2 Reis 18:1-3) No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel,
Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha vinte e cinco
anos de idade quando começou a reinar, e reinou vinte e nove anos em
Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o
Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. (NVI)
Como Ezequias, a verdadeira paixão da igreja é fazer o que é correto aos olhos de Deus.
1.6 Ela é uma igreja que supre as necessidades
(Mateus 5:6) Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão
satisfeitos. (NVI)
1.7 De bom grado ela trabalha com as mãos.
É uma igreja prática.
(Isaias 58:6-7) O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça,
desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo?
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir
o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo?(NVI)
Ela pratica a justiça, liberta os oprimidos e quebra o jugo. Ela é uma igreja atuante.
1.7.1 Suas ações falam mais que palavras.
(Apocalipse 2:2) Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua
perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os
que dizem ser apóstolos mas não são, e descobriu que eles eram impostores.
(NVI)
1.8 Ela é como os navios mercantes
Ela se conecta com as nações. Ela está preocupada com as nações do mundo.
(Mateus 28:19) Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizandoos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, (NVI)
Ela está cheia de bens para abençoar as nações. Ela carrega esperança para as nações.
Ela não é um navio de luxo, um navio vazio ou um portador de resíduos tóxicos.
1.8.1 Traz o seu pão de longe.
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Ela não traz comida do exterior. Sua comida vem do trono de Deus.
(Gálatas 1:15-17) Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou
por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o
anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a
jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato
parti para a Arábia, e tornei a voltar a Damasco.(NVI)
Paulo pregou por revelação de Deus.
(1 Coríntios 11:23) Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão (NVI)
Ela também se levanta quando ainda está noite, e fornece o alimento para a sua família,
e uma parte de suas servas.
Ela leva tempo para preparar sua comida (a palavra de Deus). A verdadeira igreja
considera a alimentação das ovelhas como uma de suas tarefas mais importantes.
(João 21:17) Pela terceira vez, ele lhe disse: "Simão, filho de João, você me
ama? " Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez
"Você me ama? " e lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te
amo". Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas. (NVI)
Ela avalia um campo e o compra;
Ela faz suas próprias decisões.
Esta igreja governa a si mesma.
Ela compra o campo inteiro, e não apenas o tesouro.
(Mateus 13:44) "O Reino dos céus é como um tesouro escondido num campo.
Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de
alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. (NVI)
De seus lucros planta uma vinha.
Ela é auto- propagação.
Ela cinge-se com força, e fortalece os seus braços.
Ela é auto-sustentável. Ela pode sobreviver sem um sistema de sede.
Ela percebe que sua mercadoria é boa,
Ela compreende que, aquilo que Deus lhe deu é boa. Esta igreja reconhece o valor da
palavra e dons que Deus abençoou com. Ela não imitar outras igrejas. Ela é original.
1.9 Sua lâmpada não se apaga de noite.
Ela é o trabalhador.
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(Salmos 119:105) A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz
que clareia o meu caminho. (NVI)
Ela não é afetada pela escuridão.
Ela tem uma poderosa palavra de vida que funciona na escuridão.
“Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca.”
Ela estende a mão para o pobre, sim, ela estende as suas mãos ao necessitado.
Ela se estende, estende e alcança. Ela sempre vai além. Ela é prática.
Sua fé é uma fé verdadeira.
(Tiago 2:20) Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? (NVI)
“Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas
para a sua cama; veste-se de linho fino e de púrpura.”
Ela não tem medo do frio. Ela não teme retrocesso e apostasia por causa dela, casa é
coberta pelo sangue de Jesus (linho fino). Esta igreja sabe como lidar com o pecado.
1.10 Sua roupa é de linho fino e de púrpura.
O linho fino - justiça
Púrpura - realeza
Esta igreja entende a sua posição como um sacerdote real.
(1 Pedro 2:09) Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz.(NVI)
O ministério real de poder no meio de seus inimigos e do ministério sacerdotal de
serviço ao Senhor são exemplificados.
1.11 Seu marido é conhecido nas portas
Ela traz glória ao seu marido. A igreja publica Jesus em lugares de influência.
(Atos 10:39-40) "Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos
judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus,
porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto,(NVI)
(Atos 10:42-43) Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele
a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão
testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados
mediante o seu nome". (NVI)
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(Atos 20:24) Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor
algum para mim mesmo, se tão-somente puder terminar a corrida e completar o
ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da
graça de Deus.(NVI)
1.12 Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes.
Vestes de linho - símbolo da justiça.
Caixilhos - símbolo da verdade.
Mercadoria da igreja são justiça e verdade. Ela distribui justiça e verdade.
1.13 Se alegrará com o tempo.
Ela não acredita em gratificação instantânea. Ela é capaz de esperar por suas bênçãos.
Ela sabe que o marido vai recompensá-la.
(1 Coríntios 2:9) Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum
ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o
amam";(NVI)
(Hebreus 10:35-37) Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela
será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que,
quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; pois em
breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não demorará. (NVI)
(Apocalipse 22:12) "Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo,
e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.(NVI)
1.14 Abre a boca com sabedoria
(Isaías 50:4) O Soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a
palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu
ouvido para escutar como alguém que é ensinado. (NVI)
1.14.1 As declarações desta igreja são sábias.
(Tiago 3:17) Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois,
pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos,
imparcial e sincera. (NVI)
Discernindo, temor do Senhor, compreensão e oposição ao mal, que são algumas das
características da sabedoria são encontradas nesta Igreja.
(Eclesiastes 8:05) Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o
coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir.(NVI)
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(Salmos 111:10) O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; todos os que
cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para
sempre!(NVI)
(Provérbios 10:13)A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas
a vara é para as costas daquele que não tem juízo.(NVI)
1.14.2 Em sua língua é a lei da bondade.
Ela fala a verdade no amor.
(Efésios 4:15) Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele
que é a cabeça, Cristo. (NVI)
(2 Coríntios 6:3-11) Não damos motivo de escândalo a ninguém, em
circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo
contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas: em
muita perseverança; em sofrimentos, privações e tristezas; em açoites, prisões e
tumultos; em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns; em pureza,
conhecimento, paciência e bondade; no Espírito Santo e no amor sincero; na
palavra da verdade e no poder de Deus; com as armas da justiça, quer de
ataque, quer de defesa; por honra e por desonra; por difamação e por boa
fama; tidos por enganadores, sendo verdadeiros; como desconhecidos, apesar
de bem conhecidos; como morrendo, mas eis que vivemos; espancados, mas não
mortos; entristecidos, mas sempre alegres; pobres, mas enriquecendo a muitos;
nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes
abrimos todo o nosso coração! (NVI)
(Colossenses 4:6) O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para
que saibam como responder a cada um. (NVI)
1.15 Olha sobre os caminhos da sua casa
(Hebreus 3:10-11) Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: Os seus
corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus
caminhos. Assim jurei na minha ira: Jamais entrarão no meu descanso". (NVI)
A igreja mantém sua filiação responsável por sua conduta. O ministério da igreja ajusta
padrões de comportamento em conformidade a Cristo.
O aperfeiçoamento dos santos envolve a mudança de seus caminhos para se alinhar a
Cristo.
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(Efésios 4:11-13) E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja
edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho
de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
(NVI)
1.16 Não come o pão da preguiça.
Ela é atuante. Ela não perde tempo.
(Romanos 12:11-12) Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito,
sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
perseverem na oração. (NVI)
(Efésios 5:16) aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são
maus.(NVI)
"Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera"
1.17 Seu conteúdo é melhor do que a sombra.
A verdadeira igreja é melhor do que qualquer outra.
ELA é melhor que a Sunamita, Hanna, Sulamita ou qualquer outra mulher que tipifica a
igreja.
“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme ao Senhor
será elogiada.”
Ela põe temor do Senhor acima do charme (bondade) e beleza.
“Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da
cidade.”
Ela não elogia a si mesma. Suas obras testificam de sua bondade.
(Efésios 2:10) Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para
fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as
praticássemos.(NVI)
(Tito 2:7) Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras.
Em seu ensino, mostre integridade e seriedade; (NVI)
(Tito 2:14 )Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e
purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de
boas obras.(NVI)
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